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Moção de Congratulação n° os '2017

"Moção de Congratulação ao Jubileu de Ouro do Movimento de Cursilhos de Cristandade na
Arquidiocese de Sorocaba" . x?

Senhor Presidente:
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Requeira, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido Egrégio Plenário, que
seja consignado em ata dos trabalhos da presente Sessão, inserido desta forma nos anais
dessa Casa de Leis, uma Moção de Congratulação ao Jubileu de Ouro do Movimento de
Cursilhos de Cristandade na Arquidiocese de Sorocaba,

Justificativa:

O Movimento de Cursilhos de Cristandade foi instaurado em nossa Arquidiocese
em Março de 1967e com a realização do Primeiro Cursilho de Cristandade daArquidiocese
em 27 a 30 de junho de 1967 movimento eclesial tem realizado um intenso trabalho de
Evangelização em nossa Arquidiocese, tendo participado com ênfase no Primeiro anúncio
da Boa Nova aos Cristãos afastados e com isso participado na inclusão dos mesmos nas
comunidades religiosas e na sociedade, tendo visto que diversos cursilhistas participam
ativamente nas paroquias e nas instituições de auxílio aos menos favorecidos, promoção
social e inclusive participando ativamente na sociedade através de suas atividades
profissionais, políticas e sociais, colaborando para uma sociedade mais justa, fraterna e
igualitária, conforme os preceitos da nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana.

O Movimento de Cursilho de Cristandade desta Arquidiocese está enraizada em
todo o setor abrangente a mesma e muito presente em Piedade onde estamos organizados
e ativos, por este fato gostaríamos de comemorar este evento tão importante em nosso
tempo e homenagear diversos cursilhistas Piedadense que passaram e que estão ativos no
movimento sendo Fermento, Sal e Luz neste mundo tão carente de deus e Esperança.

O referido evento, caso venha a ser aprovado acontecerá no mês de Maio de 2017.

Plenário Vereador Roberto Rolim


